
Program Zawodów
GRUPA B (dzieci z roczników 2009 

 godz. 13.30 zbiórka zawodników na holu wejściowym,
 godz. 13.35 przejście przez bramki wejściowe,
 godz. 13.40 rozgrzewka i weryfikacja zawodników,
 godz. 13.45 rozpoczęcie startów,
 godz. 15.00 wręczenie nagród i wyróżnień. 
 godz. 15.15 zakończenie zawodów 

 
GRUPA  C (młodzież z roczników 2007 

 godz. 15.15 zbiórka zawodników na holu wejściowym,
 godz. 15.20 przejście przez bramki wejściowe,
 godz. 15.25 rozgrzewka i weryfikacja zawodników,
 godz. 15.30 rozpoczęcie startów,
 godz. 16.20 wręczenie nagród i wyróżnień. 
 godz. 16.35 zakończenie zawodów 

 
GRUPA  A (dzieci z roczników 2012 i młodsi)

 godz. 16.30 zbiórka zawodników na holu wejściowym,
 godz. 16.35 przejście przez bramki wejściowe,
 godz. 16.40 rozgrzewka i weryfikacja zawodników,
 godz. 16.45 rozpoczęcie startów,
 godz. 17.15 wręczenie nagród i wyróżnień. 
 godz. 17.30 zakończenie zawodów 

GRUPA  D (młodzież szkół ponadpodstawowych)
 godz. 17.30 zbiórka zawodników na holu wejściowym,
 godz. 17.35 przejście przez bramki wejściowe,
 godz. 17.40 rozgrzewka 
 godz. 17.45 rozpoczęcie 
 godz. 18.45 wręczenie nagród i wyróżnień. 
 godz. 19.00 zakończenie zawodów 

 
 

Organizator zastrzega sobie  prawo do zmian w programie w zależności 

 

 

Program Zawodów 
 

GRUPA B (dzieci z roczników 2009 – 2011) 
0 zbiórka zawodników na holu wejściowym, 
5 przejście przez bramki wejściowe, 
0 rozgrzewka i weryfikacja zawodników, 
5 rozpoczęcie startów, 
0 wręczenie nagród i wyróżnień.  

akończenie zawodów i przejście uczestników do szatni. 

GRUPA  C (młodzież z roczników 2007 – 2008) 
zawodników na holu wejściowym, 

przejście przez bramki wejściowe, 
rozgrzewka i weryfikacja zawodników, 
rozpoczęcie startów, 
wręczenie nagród i wyróżnień.  
akończenie zawodów i przejście uczestników do szatni. 

2012 i młodsi) 
zbiórka zawodników na holu wejściowym, 
przejście przez bramki wejściowe, 
rozgrzewka i weryfikacja zawodników, 
rozpoczęcie startów, 
wręczenie nagród i wyróżnień.  

zenie zawodów i przejście uczestników do szatni. 
 

GRUPA  D (młodzież szkół ponadpodstawowych) 
zawodników na holu wejściowym, 

przejście przez bramki wejściowe, 
 i weryfikacja zawodników, 

rozpoczęcie startów, 
wręczenie nagród i wyróżnień.  
akończenie zawodów i przejście uczestników do szatni. 

Organizator zastrzega sobie  prawo do zmian w programie w zależności 
od ilości zawodników. 

 

 

 

 

 

 

Organizator zastrzega sobie  prawo do zmian w programie w zależności  


